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 ام بن عمار السلمي قراءة هشالتوجيهات اللغوية ل

 في البحر المحيط إليه أبو حيان في ضوء ما نسبه

 للدكتور علي إبراهيم محمد

 األزهر  اللغة في كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة أستاذ أصول

 نُشر هذا البحث في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة األزهر

 م . 2014والثالثين العدد الثاني  

 –تعالى  –الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف خلق هللا 

له وأصحابه ومن سلك وعلى آ أجمعين سيدنا محمد بن عبد هللا النبي األمي األمين ،

 منهجه واتبع هديه إلى يوم الدين . وبعد ..

تحمل ذه الرحلة . تأتي هفهذه هي الرحلة الرابعة مع القراءات القرآنية 

 إليه ما نسبه عنوان : " التوجيهات اللغوية لقراءة هشام بن عمار السلمي في ضوء

 لقارئ . أبو حيان في كتابه البحر المحيط ل

عدة أمور  ويرجع السبب في اختيار هذا القارئ لتكون معه هذه الرحلة إلى

 منها : 

نه قراءة هشام بن ، ومحاجة كل ما يتصل بالقراءات القرآنية جميعها  – 1

إلى جمع وتوثيق وتوجيه وأنه أولى ما ينفق فيه الوقت ، ويُبذل فيه عمار السلمي 

الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه  –عز وجل  –الجهد لتعلقه بطرق أداء كتاب هللا 

 وال من خلفه . 

من عمل علمي يوجه  –فيما اطلعت  –خلو مكتبة القراءات القرآنية  - 2

، توجيًها لغويًّا يجمع بين التراث ومعطيات علم اللغة الحديث ذا الشيخ قراءات ه

هذا فضال عن أن يجمعها في مكان واحد ويوثقها من مظان كتب توثيق القراءات 

 أمر ، وأمر آخر تنوع المسائل اللغوية التي وردت في قراءة هذا الشيخ . 

 ة ، وكونه أحد رواة القرآني تردد اسم هشام بن عمار في مجال القراءات – 3

 .بعة المشهورين ابن عامر أحد القراء الس

وإذا كان من ركائز البحث العلمي أن يُبدأ به من حيث انتهى اآلخرون فمن 

 الجدير ذكره اإلشارة إلى الجهود السابقة لهذا الموضوع . 
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ففيما يتعلق بقراءة هشام بن عمار السلمي كانت هناك أعمال تتعلق بجانب 

مقرونًا بوقف حمزة أيًضا على الهمز من هذه ته هو الوقف على الهمز من قراء

 األعمال ما ذكره موقع ملتقى أهل التفسير على الشبكة المعلوماتية وهي :

  المتوفى  نفائس الهمزة في وقف هشام وحمزة، عثمان بن عمر النَّاشري = 

  . هـ 848سنة     

   كر بن أبي القاسم األهدل ب يبألدرر النظام في وقف حمزة وهشام  =  

   . منظومة المية وهي هـ1035وفى سنة تالم     

     ، والتنبيه اللطيف في  الفوائد اللطيفة في تركيب بعض اآلي على القواعد المنيفة=  

 علي بن أحمد بن علي الشرفي ل،  وقف حمزة وهشام على وجه التخفيف    

  هـ".1244"ُوِلَد سنة  الصنعاني    

 التهذيب لقواعد حمزة وهشام في الوقف على التوفيق والترتيب، علي بن  = 

 هـ".1244أحمد بن علي الشرفي الصنعاني "ُوِلَد سنة     

 رسالة في وقف حمزة وهشام على الهمز للدكتور أحمد عبد هللا المقري = 

 عة األستاذ المساعد بقسم القراءات القرآنية في كلية القرآن الكريم بالجام   

  daral-Faqihاإلسالمية ، وقد اطلعت على بيانات هذه الرسالة في موقع    

 على شبكة المعلومات الدولية " اإلنترنت " حيث ذكر الموقع أن هذا    

 الكتاب يقع في اثنتين وسبعين صفحة من القطع المتوسط وشرح فيه    

 المؤلف أبيات الشاطبية .    

ل بحث في مجلة الجامعة اإلسالمية في وأصل هذا البحث منشور في شك

العدد الثاني والثالثين بعد المائة ، ويقع فيه في الصفحات من الصفحة الثالثة 

، وقد اطلعت عليه على موقع الجامعة والسبعين حتى الصفحة الثالثين بعد المائة 

 . اإلسالمية بالمدينة المنورة على شبكة المعلومات الدولية 

       الفتاح حسن  لدكتور مسلم عبدل بين الرسم والقياس على الهمز = وقف حمزة وهشام

 و بحث منشور في مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بالقاهرة وه   

 .م  2006 -هـ  1427لمجلد الثاني جامعة األزهر العدد الرابع والعشرين ا   
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بن عمار في كتاب وقد اعتمدت في حصر هذه القراءات المنسوبة لهشام 

البحر المحيط ألبي حيان على ما أورده أستاذنا العالمة الدكتور محمد أحمد خاطر 

 في كتابه :  " القراءات القرآنية في البحر المحيط " .  -رحمه هللا  –

تكون معالجتي لهذه القراءات في ضوء المستويات اللغوية ، حيث  وسوف

توى الصوتي في مكان واحد ، يليها سأعالج القراءات التي تندرج تحت المس

القراءات التي تندرج تحت المستوى البنيوي ، ثم القراءات التي تندرج تحت 

 . المستوى التركيبي 

سبحانه _ أن يرزقني  –أسأل السداد والتوفيق ، كما أسأله  –تعالى  –وهللا 

 اإلخالص ، وأن يُثيبني على هذا العمل إنه نعم المولى ونعم النصير .

 أُنيب وإليه توكلت عليه باهلل إال توفيقي وما
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 ترجمة القارئ

هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي الدمشقي ،  قارؤنا

إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم ولد سنة ثالث وخمسين ومائة 

 للهجرة .

راك بن خالد ، وسويد بن عبد اخذ القراءة عرًضا عن أيوب بن تميم ، وع

العزيز ، والوليد بن مسلم ، وصدقة بن خالد ، ومدرك بن أبي سعيد ، وعمر بن عبد 

 (1) الواحد .

وقال أبو عمرو الداني عنه وعن ابن ذكوان : " رويا القراءة عن ابن عامر  

       (2) بإسناد " 

 حية عن نافع .وروى الحروف عن عتبة بن حماد ، وعن أبي دحية معلي بن د

وروى عن مالك بن أنس ، وسفيان بن عيينة ، والداروردي ، ومسلم بن 

 خالد الزنجي .

قبل وفاته بنحو أربعين سنة ، وروى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سالم 

 وأحمد بن يزيد الحلواني ، وأحمد بن أنس ، وإبراهيم بن دحيم .

والبخاري  ب وهما من شيوخه ،وروى عنه الوليد بن مسلم ، ومحمد بن شعي

 في صحيحه ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة في سننهم .

قال يحيى بن معين : ثقة ، وقال الدارقطني : صدوق كبير المحل وكان 

 فصيًحا عالمة واسع الرواية . 

قال أبو علي أحمد بن محمد األصبهاني المقري : لما توفي أيوب بن تميم 

القراءة إلى رجلين أبن ذكوان وهشام . قال : وكان هشام رجعت اإلمامة في 

بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية ُرِزق كبر السن وصحة العقل مشهوًرا 

 والرأي فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث .

                                                           

 354/  1ُعِني بنشره براجستراسر  غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري  (1)
م .  1980 -هـ  1400 العلمية بيروتدار الكتب  2صرف ط بت    

 دار  3ط  6التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو الداني ، ُعِني بتصحيحه اوتويرتزل ص   (2)
.  م .   1985 -هـ  1406الكتاب العربي بيروت     
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سنة خمس وأربعين ومائتين للهجرة  –رحمه هللا  – هشام بن عمار السلميتوفي 

  (3)ع وأربعين . وقيل سنة أرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

    356 - 354/  1ُعِني بنشره براجستراسر  غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري  (3)
.  صرفبت    
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  الصوتي المستوى

 همز الفعل المعتل اآلخر  - 1 – 1

وضم  قرأ هشام : " أرجئهو" بالهمزاألعراف من سورة  111اآلية رقم في 

 (4)قرأ ابن كثير .   الهاء ووصلها بواو . وبهذه القراءة

ن ، يقال أرجيته قال مكي بن أبي طالب : " والهمز في هذا الفعل وتركه لغتا

 (5)وأرجأته بمعنى أخرته " . 

وعن إشباع الضمة قال ابن خالويه : " وإما إشباع الضمة واختالس حركتها 

فالحجة فيه : أن هاء الكناية إذا أسكن ما قبلها لم يجز  –يعني في قراءة الهمز  –

ْنهُ وَعْنهُ ( فيها إال الضم ؛ ألن ما بعد الساكن كالمبتدأ . يدلك على ذلك قولك : ) مِ 

 (6)باالختالس ) ومنهمو وعنهمو ( باإلشباع . فمن أشبع فعلى األصل . 

 الهمزتين في كلمة  أداء - 2 – 1

من  : البقرةإِنَّ الذيَن َكفَُروا َسَواٌء َعَلْيِهم أَأَْنذَْرتَهم " "  :  -تعالى  –قال هللا 

 . ٦ اآلية

ألف بينهما . وبهذه قرأ هشام بتحقيق الهمزة األولى وتسهيل الثانية وإدخال 

  (7) .بن جعفر عن نافع وإسماعيل  وقالون ، القراءة قرأ أبو عمرو ،

 12التوبة: ْفِر " " أَئَِمَة الكُ  : -تعالى  –وفي قول هللا 

 قال ابن الجزري :   (8) قرأ هشام : " أائمة " بإدخال ألف بين الهمزتين .

                                                           

 م ،  2007 -هـ  1428دار الكتب العلمية بيروت  2ط  159/  4البحر المحيط  ألبي حيان  (4)

  1طالب تح  د محيي الدين رمضان  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبيو    
 القاضي ص   وينظر البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح.  470/     
  -هـ  1422مكتبة أنس بن مالك بالمدينة المنورة  1ط  147   
م .  2002   

.  470/  1لمكي بن أبي طالب تح د محيي الدين رمضان  الكشف (5)
 دار  2ط  159الحجة في القراءات السبع البن خالويه تح د عبد العال سالم مكرم ص  (6)

. م .  1977 -هـ  1397الشروق بالقاهرة     
.  175/  1البحر المحيط  (7)
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وابن عامر وَروح : " أَئمة الكفر "  -وحمزة والكسائي  عاصمأي  –لكوفيون " قرأ ا

 (9)بهمزتين حيث وقع ، وأدخل هشام الف بينهما " . 

وجه مكي بن أبي طالب : " أَأَنذرتهم "  -تعالى  –وفيما يتعلق بقول هللا 

 ل : قراءة من قرأ بتحقيق الهمزة األولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما فقا

" وحجة من خفف الثانية من كلمة ، وأدخل بين الهمزتين ألفًا ، وهو مذهب ابي 

عمرو وقالون عن نافع ، وهشام عن ابن عامر ، أنه  لما كانت الهمزة المخففة 

ر بقاء االستثقال على حاله مع التخفيف ، فأُدخل بينهما ألفًا ليحول  بزنتها محققة قُد ِ

   (10) ن اجتماعهما " .بين الهمزتين بحائل يمنع م

. قال سيبويه في الكتاب : " وأما التوجيه بقول سيبويه  هذا ومكي مسبوق في

فمنهم من يقول آإنك وآانت ، وهي التي يختار أبو عمرو ، وذلك ألنهم أهل الحجاز 

يخففون الهمزة كما يخفف بنو تميم في اجتماع الهمزتين ، فكرهوا التقاء الهمزة 

 (11)فأدخلوا األلف كما أدخلته بنو تميم في التحقيق " .  والتي بين بين ،

من  : األحقاف " أَْذَهْبتُْم َطيبَاتُِكم " : -سبحانه وتعالى  –وعند قول الحق 

قرأ هشام : " أاذهبتم " بتحقيق الهمزة األولى وتليين الثانية ، وبها قرأ  2٠ اآلية 

 (12)وكذلك روي عن هشام الفصل بين المحققة والملينة بألف .  ية .ابن كثير في روا

قرأ ابن كثير والداجوني عن هشام من طريق " قال البنا الدمياطي : 

النهرواني ورويس بهمزتين محققة فمسهلة مع عدم الفصل ، والثاني لهشام من 

والثالث  طريق ابن عبدان عن الحلواني التسهيل مع الفصل ، وبه قرأ أبو جعفر ،

 (13).  طريق المفسر "  لهشام التحقيق مع الفصل

                                                                                                                                                                      

 . 17/  5البحر المحيط  (8)
  388تحبير التيسير في القراءات العشر البن الجزري تح د أحمد محمد مفلح القضاة ص  (9)

. م  2000 -هـ  1421دار الفرقان باألردن  1ط     
  1يي الدين رمضان الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب تح د مح (10)
م .  1997 -هـ  1418مؤسسة الرسالة بيروت  5ط  74 /      

  -هـ  1402الخانجي بمصر  2ط  551/  3الكتاب لسيبويه تح عبد السالم محمد هارون  (11)
.  م  1982     
.  63/  8البحر المحيط ألبي حيان  (12)
.  504إتحاف فضالء البشر للبنا الدمياطي  (13)
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 اإلدغام   – 3 – 1

  إدغام الباء في الفاء - 1 – 3 – 1

فََسْوَف "  " أَْو يَْغِلبْ  : -تعالى  –في قول هللا  أدغم هشام الباء في الفاء

 (14).  وبها قرأ أبو عمرو ، والكسائي وخالد بخالف عنه . ٧٤ من اآلية : النساء

إال أنه وقد ذكر البنا الدمياطي أنه اختلف عن هشام في هذا الموطن فقال : " 

اختلف عن هشام وخالد فأما هشام فاإلدغام له من جميع طرقه رواه الهذلي ورواه 

القالنسي من طريق الحلواني وابن سوار من طريق المفسر عن الداجوني عنه 

 (15)" .  وعليه جميع المغاربةواإلظهار في الشاطبية كأصلها كالجمهور 

وعن إدغام الباء في الفاء يقول سيبويه : " والباء قد تدغم في الفاء للتقالرب 

، وألنها قد ضارعت اللفاء فقويت على ذلك لكثرة اإلدغام في حروف الفم ؛ وذلك 

 (16)" . ف ي ذلك  قولك : اذهب

شفة السفلى وأطراف ، فالفاء من باطن الوالباء والفاء متقاربتان في المخرج 

 (17)الثنايا العلى والباء مما بين الشفتين . 

 إدغام الثاء في التاء  - 2 – 3 – 1

 األعراف" أُوِرثْتُُموها "  : -تعالى  –أدغم هشام الثاء في التاء في قول هللا 

، واختلف عن ابن  وباإلدغام قرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي  43 من اآلية :

 (18)واألخفش باإلظهار.  باإلدغامكوان فالصوري ذ

قال ابن الجزري في تحبير التيسير : " وأدغم هشام وأبو عمرو وحمزة 

 (19)والكسائي ) أورثتموها ( في المكانين في الزخرف واألعراف " . 

 (20): " الحجة لمن أدغم مقاربة الثاء للتاء في المخرج " .  قال ابن خالويه

                                                           

 . 307/  3بحر المحيط ال (14)
.   42اإلتحاف  ص  (15)
 . 448/  4 الكتاب لسيبويه  (16)
.   433/  4الكتاب  (17)
.  44إتحاف فضالء البشر للبنا الدمياطي  (18)
.   234تحبير التيسير البن الجزري تح د أحمد محمد القضاة ص  (19)
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رف اللسان وأصول الثنايا ، والثاء مما بين طرف اللسان وأطراف فالتاء مما بين ط

 (21) الثنايا .

 إدغام الدال في الشين  - 3 – 3 – 1

 يوسف" قَْد َشغَفََها "   : -تعالى  –أدغم هشام الدال في الشين في قول هللا 

 3٠ من اآلية :

إلدغام كذلك قرأ باو –أبو عمرو والكسائي  -أي النحويان وباإلدغام قرأ 

 (22)  . حمزة وابن محيصن 

قال سيبويه : " وتدغم الطاء والدال والتاء في الشين الستطالتها حين اتصلت 

 (23)بمخرجها " . 

أي  –اإلدغام بقوله : " وإنما جاز إدغامها وقد وجه مكي بن أبي طالب 

 (24)في الشين لما في الشين من التفشي الذي يقويها " .  –الدال 

 إدغام الالم في التاء - ٤ – 3 – 1

 . ٦٥ من اآلية : مريم" َهْل تَْعلَُم "  : -تعالى  –قال هللا 

" ، وبهذه  : " هل تعلم -تعالى  –قرأ هشام بإدغام الالم في التاء في قوله 

وعلي بن نصر ، وهارون كالهما   -أي حمزة والكسائي  –القراءة قرأ األخوان 

 (25)لحسن واألعمش ، وعيسى وابن محيصن . عن أبي عمرو ، وا

مع الطاء  –اي الالم  –عن إدغام الالم في التاء يقول سيبويه : " وهي و

والدال والتاء والصاد والسين جائزة وليس ككثرتها مع الراء ، ألنهن قد تراخين 

                                                                                                                                                                      

 دار  2ط  156سالم مكرم ص  تح د عبد العال جة في القراءات السبع البن خالويهالح (20)
م .   1977 -هـ  1397الشروق بالقاهرة    

.  433/  4الكتاب  (21)
. 301/  5ط . البحر المحي (22)
.  446/  4الكتاب  (23)
.  146،  145/  1الكشف لمكي  (24)
.  193/  6البحر المحيط  (25)
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عنها ، وهن من الثنايا وليس منهن انحراف، وجواز اإلدغام على أن آخر مخرج 

 (26)ريب من مخرجها ، وهي حروف طرف اللسان " . الالم ق

ويفهم من كالم سيبويه أن إدغام الالم في الراء أكثر من إدغام الالم في التاء 

 ، وأن مسوغ إبدال الالم في التاء قرب المخرجين .

من الالم في التاء بقراءة : " بتُّؤثرون الحياة الدنيا "  دغاممثل سيبويه إلو

قول ب وهي لحمزة والكسائي وهشام ، ومثل لإلدغام أيًضا/ األعلى ،  16اآلية 

 :  العُقَْيلي مزاحم

  على ضوء برق آخَر الليِل ناصبِ    فدع ذا ولكن َهتُّعين ُمتَيًَّما   

 (27)أي : هل تعين . 

 (28)وقرأ الجمهور بإطهار الالم عند التاء . قال أبو عبيدة هما لغتان . 

 ين إدغام الالم في الس - ٥ – 3 – 1

َلْت "  :  -تعالى  –قال هللا   1٨ من اآلية : يوسف" بَْل َسوَّ

  (29) أدغم هشام الالم في السين ، وبها قرأ حمزة والكسائي .

اإلدغام فقال : " وحجة من أدغم أن " هل وبل " بن أبي طالب ووجه مكي 

ا لزم المهما السكون أشبهتا الم التعريف ، فجاز فيهما من اإلدغام معهن ما ال  لم 

جوز في الم التعريف إال هو ، أال ترى أنه لم تدغم الم " قل " وتبدل ألن سكونها ي

 (30). غير الزم " 

ويفهم من كالم مكي مشابهة الم : " هل وبل " لالم التعريف في كون 

غ اإلدغام في كل منهما .   السكون الالزم عند كل منهما األمر الذي سوَّ

 

                                                           

. 458،  457/  4الكتاب  (26)
من الصفحة ذاتها .  2ية وينظر حاش . 459/  4الكتاب  (27)

. 616/  7الدر المصون  (28)
.  6/  3البحر المحيط  (29)
 .   153/  1الكشف   (30)
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 إدغام النون في النون  - ٦ – 3 – 1

 1٧ من اآلية : األحقافأَتَِعَدانني " "  : -تعالى  –قال هللا 

قرأ هشام : " أتعدان ِي " بإدغام نون الرفع في نون الوقاية ، وبها قرأ الحسن 

 (31)، وعاصم ، وأبو عمرو في رواية . 

 الكسرتين المتتاليتين .واإلدغام هنا لوجود المثلين ، وفراًرا من 

 اإلظهار  - ٤ – 1

 إظهار الدال عند الثاء . – 1 – ٤ – 1

 1٤٥ من اآلية : آل عمرانثََواَب "  " يُِردْ   -قال هللا تعالى 

وعاصم وابن عامر   -أي ابن كثير ونافع  -أظهر الحرميان قال أبو حيان :

وابن ذكوان دال " يرد " عند " ثواب " وأدغم في في بعض طرق من رواية هشام 

 (32) الوصل .

: " قرأ باإلدغام أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي قال البنا الدمياطي 

  (33)وكذا خلف ووافقهم األربعة والباقون باإلظهار . 

  (34) وعلل مكي اإلظهار بأن الدال أقوى من الثاء للجهر الذي في الدال .

 الس الحركة اخت – ٥ – 1

 في الوصل  اختالس حركة هاء الضمير  - 1 – ٥ – 1

 145 من اآلية  : آل عمران" نُْؤتِِه "   : -تعالى  –قال هللا 

قرأ قالون والحلواني عن هشام من طريق باختالس الحركة ، يعني في  

 (35) ع .الفعل " نؤته " ، وقرأ الباقون باإلشباع ، وأما في الوقف فبالسكون للجمي

                                                           

.  62/  8البحر المحيط  (31)
. 77/  3البحر المحيط   (32)
.  43 إتحاف فضالء البشر للبنا الدمياطي (33)
.  154/  1الكشف  (34)
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ونسب البنا الدمياطي لهشام ثالثة أوجه هي إسكان الهاء ، وكسرها ، وإشباع 

 (36)الكسرة . 

وعلل أبو حيان االختالس بقوله : اختالس الضمة والكسرة بعد متحرك لغة 

 (37)حكاها الكسائي عن بني عقيل  وبني كالب . 

 إشباع الحركة - ٦ – 1

 إشباع حركة الهمزة  – 1 – ٦ – 1

قرأ هشام : " .  3٧ من اآلية : إبراهيم" أَْفئَدةً "  :  -تعالى  –ول هللا في ق

 . أفئيدة " بياء بعد الهمزة 

قال أبو حيان : " ولما كان اإلشباع ال يكون إال في ضرورة الشعر حمل 

بعض العلماء هذه القراءة على أن هشاًما قرأ بتسهيل الهمزة كالياء ، فعبر الراوي 

نها بالياء ، فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعد الهمزة ، والمراد بياء عوًضا من ع

قال أبو عمرو الداني الحافظ : " ما ذكره صاحب هذا القول ال يعتمد عليه الهمزة . 

؛ ألن النقلة عن هشام وأبي عمرو كانوا من أعلم الناس بالقراءة ووجوهها ، وليس 

 (38) فيهم مثل هذا " .يفضي بهم الجهل إلى أن يعتقد 

قال الشاطبي : " وروى هشام وحده عن ابن عامر : " فاجعل أفئيدة " بياء 

ساكنة بعد الهمزة " . قال : وهذه القراءة وجهها اإلشباع و اإلشباع أن تزيد في 

الحركة حتى تبلغ بها الحرف الذي أخذت منه والغرض بذلك الفرق بين الهمزة 

   (39) ان " .والدال ألنهما حرفان شديد

 ووجه السمين الحلبي هذه القراءة باإلشباع واستشهد لها بقول الشاعر :

 تُحبك نفسي ما حييت فغن أَُمت     يُِحبَّك عظم في التراب تِريب 

                                                                                                                                                                      

.  77/  3البحر المحيط   (35)
. 229 اإلتحاف (36)

. 77/  3البحر المحيط   (37)
 .  421/  5البحر المحيط  (38)
هـ .  1349ط الحلبي بمصر  371إبراز المعاني من حرز األماني من ألبي شامة ص  (39)
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 (40)أي تَِرب . 

 إسكان المتحرك  ٧ – 1

 إسكان عين الكلمة  – 1 – ٧ – 1

 2٠ من اآلية : المزمل" ثُلُثَي "   -تعالى  –ل هللا عند قو

قرأ هشام بإسكان الالم من كلمة : " ثلثي " ، وبه قرأ الحسن وشيبة ، وأبو 

حيوة ، وابن السميفع ، وابن مجاهد عن قنبل ، فيما ذكره صاحب الكامل ، وجاء 

 (41). ذلك عن نافع ، وابن عامر ، فيما ذكره صاحب اللوامح 

 (42)للتخفيف كراهة توالي الضمتين . والقراءة بإسكان الالم  

   (43) وقيل التسكين لغة لبني تميم ، والضم للحجازيين .

 إسكان هاء الضمير 2 – ٧ – 1

  ٧ من اآلية  : الزلزلة" َخْيًرا يََرهُ "  :  -تعالى  –عند قول الحق 

ا يََرهُ "   : -سبحانه وتعالى  –وقوله   ٨ من اآلية : الزلزلة" َشرًّ

 بإسكان الهاء فيهما ، أي في الفعل :  وأبو بكر هشامقال أبو حيان : قرأ 

 (44). "  يره " في الموضعين 

 (45)ونسب أبو زرعة القراءة بإسكان الهاء إلى يحيى في رواية العجلي . 

                                                           

  4وصدر البيت من حاشية المحقق رقم  113،  112/  7الدر المصون للسمين الحلبي  (40)
.  112ص      
 . 387، وينظر التبصرة لمكي ص  357/  8البحر المحيط  (41)
 .  529/  10الدر المصون  (42)
  2ط  106اللهجات العربية والقراءات القرآنية دراسة في البحر المحيط د محمد خان ص  (43)
.  م . 2003دار الفجر     
 .  498/  4البحر المحيط  (44)
 . 769حجة القراءات ألبي زرعة ص  (45)
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ونسبها البنا الدمياطي إلى هشام ، وابن وردان من طريق النهرواني عن ابن 

  (46) .شبيب 

 التبادل بين الحركات - ٨ – 1

 بين الكسر والضم  - 1 – ٨ – 1 

   11 من اآلية  : البقرة" َوإِذَا قِيَل "  : -تعالى  –قال هللا 

 (47) .قرأ هشام بضم القاف من الفعل " قيل " وبها قرأ الكسائي 

قال أبو حيان وهي لغة لكثير من قيس ، وعقيل ، ومن جاورهم ، وعامة بني 

 (48)أسد . 

من  : الحجر" إِنَّ الُمتَِّقَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن "  : - تعالى  –وعند قول هللا 

قرأ هشام : " وُعيون " بضم العين ، وبها قرأ نافع ، وأبوعمرو ،  ٤٥ اآلية 

 (49)وحفص . وقرأ بالكسر باقي السبعة . 

 31 من اآلية : النور" ُجيُوبِِهنَّ "  : -تعالى  –وفي قول هللا 

 قرأ أبو عمرو ، ونافع ، م : " ُجيوبهن " بضم الجيم ، وبهذه القراءةقرأ هشا

  (51) ومن قرأ بالضم فعلى األصل ، ومن كسر فطلبًا للتخفيف . (50)وعاصم . 

 بين الضم والفتح - 3 – ٨ – 1

  ٧ من اآلية : الحشر َكْي ال يَُكوَن ُدولَةً " "  تعالى : –قال هللا 

ضمهما قرأ أبو جعفر ، قرأ هشام : " ُدولة " بضم الدال والتاء وب

 . ل المتعلقة بالمستوى الصوتيضم الداونعالج هنا قراءة  (52). وأبو حيوة 

                                                           

  .  594اإلتحاف ص  (46)
. 191/  1لبحر المحيط ا (47)
. 191/  1البحر المحيط  (48)
.  445،  444/  5البحر المحيط  (49)
. 413/  6البحر المحيط  (50)
. 200اإلتحاف للبنا الدمياطي  (51)
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في الدر المصون أن  القراءة بضم الدال فقد ذكر السمين الحلبيوأما 

وفرق بينهما البنا الدمياطي فقال إن الدُّولة بضم  (53) الضم والفتح لغتان .

من قوم إلى آخرين ، وبالفتح الظفر الدال معناها : ما ينتقل من النعم 

 (54).  واالستيالء في الحرب

 التبادل بين الحركات الطويلة  - 9 – 1

 بين األلف والياء  – 1 – 9 – 1

 12٤ من اآلية : البقرة َم " ي" َوإِْذ اْبتَلَى إِْبَراهِ  : -تعالى  –قال هللا 

قرأ هشام : " إبراهام بألفين ، وبهذه القراءة قرأ هشام في سورة النساء اآلية 

،  35سورة إبراهيم اآلية ،  114، والتوبة  161، وسورة األنعام  163،  125

.   31،  16، والعنكبوت  41، وسورة مريم اآلية  120وفي سورى النحل اآلية 

،  26والحديد ،  37، والنجم اآلية  24، والذاريات اآلية  13والشورى اآلية 

 (55).  4الممتحنة اآلية 

،  وفي كلمة " إبراهيم " لغات منها : " إبراهيم باأللف والياء وهو المشهور

و " إبراهم " بحذف الياء ، و " إبراهام " بألفين ، و " إبراُهم " بألف واحدة وضم 

 (56)الهاء وبكل قرئ . 

  التبادل بين الصوامت -  1٠ – 1

 والصاد السينبين  - 1 – 1٠ – 1

 2٤٥ من اآلية  : البقرةُط " ص" ويَبْ  : -تعالى  –قال هللا 

ة بخالف عن خالد ، وحفص ، قرأ هشام : " ويبسط " بالسين وبها قرأ حمز

 (57)وقنبل ، والنقاش عن األخفش هنا ، وأبو قرة عن نافع . 

                                                                                                                                                                      

 . 244/  8البحر المحيط  (52)
 .  283/  10الدر المصون للسمين الحلبي  (53)
 .  537اإلتحاف ص  (54)
 .   97/  2، وينظر الدر المصون للسمين الحلبي  545/  1البحر المحيط  (55)
.  61/  1إمالء ما من به الرحمن للعكبري تح الشيخ إبراهيم عطوة  (56)
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 قرأ / الطور ، وبها 37وقرأ هشام بالسين أيًضا : " المسيطرون " في اآلية 

 (58) قنبل ، وحفص بخالف عنه .

قال أبو حيان : " والسين األصل ، ومن أبدلها صاًدا فألجل حرف االستعالء 

 (59)" .  وهو الطاء

واإلبدال بين الصوتين ال يغير المعنى وإنما مطلبه التخفيف ، وسببه أن 

األقوى يؤثر في األضعف ، لذلك تحولت السين إلى صاد عند من قرأ بالصاد 

 والطاء . من السين لتتجمع صفة اإلطباق بين الصاد المتحولة

 الوقف  - 11 – 1

 الوقف على هاء الضمير - 1 – 11 – 1

 9٠ من اآلية : األنعام" فَبُِهَداُهم اْقتَِدْه "  : -تعالى  – قال هللا

 (60)قرأ هشام باختالس الكسرة في الهاء وصال وسكونها وقفًا .  

وقفًا على " البنا الدمياطي : واتفقوا على إثبات هاء السكت في : " اقتده قال 

 و للضمير ، واختلفوا في إثباتها وصال فأثبتها فيسواء قلنا إنها للسكت أ األصل

الوقف ساكنة نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم ، وأثبتها مكسورة بغير إشباع 

باإلشباع ابن ذكوان بخالف ، واإلشباع رواية الجمهور عنه ،  وأثبتهاهشام ، 

، وقرا بحذف الهاء وصال واالختالس رواية زيد عن الرملي عن الصوري عنه 

 . حمزة والكسائي وخلف ويعقوب على أنها للسكت 

بأن الهاء ضمير االقتداء المفهوم من " اقتده ، أو  جه البنا قراءة الكسروو

   (61).  ضمير الهدى

 
                                                                                                                                                                      

 262/  2البحر المحيط  (57)
.  149/  8البحر المحيط  (58)
. 149/  8البحر المحيط  (59)
.  180/  4البحر المحيط  (60)


. 269،  268اإلتحاف  (61)
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  الجانب البنيوي - 2

 بين المفرد والجمع  - 1 – 2

 1٨٤ من اآلية : البقرةُم ِمْسِكين " عَافِْديَةٌ طَ  :  -تعالى  -قال هللا 

عاُم مسكين " بتنوين الفدية ورفع طعام وإفراد ر : " فديةٌ طَ الجمهوقرأ 

  (62) .مساكين " بالجمع  كذلك إال أنه قرأ : "هشام مساكين ، و

قال ابن الجزري  : " نافع وابن ذكوان وأبو جعفر : " فديةُ طعاِم مساكين " 

فإنه جمع  باإلضافة والجمع ، والباقون بالتنوين ورفع الميم والتوحيد ما خال هشاًما

 (63)مساكين . 

وفيما سبق قراءتان لهشام إحداهما قراءته مساكين بالجمع وهي تتعلق 

بالجانب البنيوي وهي ما نعالجها هنا ، واألخرى تتعلق بالتنوين واإلضافة 

 وسنعالجها في الجانب التركيبي .  

قون جمٌع أن الذين يطي يتعلق بقراءة " مساكين بصيغة الجمع فوجههاما ما أو       

، وكل واحد منهم يطعم مسكينًا أو أكثر ، ووجه اإلفراد أن على كل من يفطر ألنه 

 (64)أن يطعم مسكينًا عن كل يوم أفطره .  –أي يتكلفه بجهد ومشقة  –يطيق الصوم 

 بين التشديد والتخفيف 2 – 2

 . ٦٥ من اآلية : األنبياء" ثُمَّ نُِكُسوا "  : -تعالى  –قال هللا 

سوا " بتشديد الكاف  ، أ هشام فيما رواه عنه ابن الجارودقر والبكراوي : " نُك ِ

 (65) . ، وبهذه القراءة قرأ أبو حيوة ، وابن أبي عبلة ، وابن مقسممبنيًّا للمفعول 

 (66) والتشديد والتخفيف لغتان .

                                                           

 . 44/  2المحيط  البحر (62)

 تحبير التيسير في القراءات العشر البن الجزري تح د أحمد محمد مفلح القضاة   (63)

 .   301  ص      

 .  .  5حاشية  301تحبير التيسير  (64)

 . 303/  6البحر المحيط  (65)
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/ النجم بالتشديد ،  11: " ما َكذََّب " الواردة في عن ابن عامر وقرأ هشام

 (67)ا قرأ أبو رجاء ، وأبوجعفر ، وقتادة ، والجحدري ، وخالد بن إلياس . وبه

: " قرأ هشام : " كذ ب " بالتشديد جعل في الكشف قال مكي بن أبي طالب 

بنقله إلى التشديد ، فتعدى إلى " ما " بغير تقدير حرف جر فيه ، الفعل متعديًّا 

والتقدير : ما كذَّب فؤاده ما رأت عيناه ، بل صدقه . وقرأ الباقون بالتخفيف ، عدَّوا 

الفعل إلى " ما " بحرف جر مقدر محذوف تقديره : ما كذب فؤاده فيما رأت عيناه ، 

 (68)والمعنى واحد . 

  ب " مخففًا متعد بنفسه ، ومنه قول األخطل :غير أن الفعل : " كذ

 (69) كذبتك عينيك أم رأيت بواسط       غلس الظالم من الرباب خياال 

ل   ل  اع  بين ف   - 3 – 2   وف ع  

 19 من اآلية : سبأ " فَقَالُوا َربَّنَا بَاِعْد " : -تعالى  –قال هللا 

د: " قرأ هشام  ،   وبها قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو بالعين المشددة ، " ربنا بع ِ

 (70)المقابل قرأ الباقون : " باعد " باأللف مع التخفيف .  وفي

، والمراد أنهم  والقراءتان بمعنى واحد لفظهما لفظ األمر ومعناهما الدعاء

تغيير ما بهم  –تعالى  –بَِطروا النعمة ، وجهلوا العافية وغمطوها فسألوا هللا 

 (71) والمباعدة بين أسفارهم تبرما بالرخاء والرفاهية .

 

                                                                                                                                                                      

 .   179/  8الدر المصون للسمين الحلبي   (66)

 . 156/  8البحر المحيط  (67)

 مؤسسة  5ط  294/  2كي بن أبي طالب تح د محيي الدين رمضان  الكشف لم (68)

 .  م  1997 -هـ  1418الرسالة بيروت     

 2حاشية  294/  2 الكشف (69)

 . 262/  7البحر المحيط  (70)

 .  1052/  3الكتاب الموضح البن أبي مريم  (71)
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 بين الفعل واسم الفعل - ٤ – 2

   23 من اآلية : يوسف" َهْيَت َلَك "  : -تعالى  –قال هللا 

ذكر أبو حيان أن هشاًما قرأ : " ِهئُت " بكسر الهاء وبالهمز وضم التاء ، و 

 (72): " ِهئَْت " بكسر الهاء وهمزة ساكنة وفتح التاء . 

رضي  –أبي طالب  ولى ألمير المؤمنين علي بناءة األونسب ابن جني القر

وأبي وائل ، وأبي رجاء ، ويحيى . وقال في توجيهها : " وأما ِهئُْت  –هللا عنه 

بالهمز وضم التاء فَِفْعٌل . يقال ِهئُْت أَِهُئ َهْيئَة كجئت أجئ جيئة أي : تهيأت . وقالوا 

 أيًضا : ِهئُْت أَهاء كخفت أخاف ، بمعنى خذ . قال : 

مأفاطم هائي السيف غير   ُمَذمَّ

 فـــلـست بـرعـديـد وال بـلئيــم 

 (73)أي خذي السيف " . 

وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز معنى آخر لهذه القراءة هو أنها من هاء 

 (74)الرجل يهئ إذا أحسن هيئته . 

وأما القراءة األخرى التي بكسر الهاء ثم همزة ساكنة وتاء مفتوحة فقال عنها 

 لسمين الحلبي بنيت على الفتح تخفيفًا .ا

وال فرق بين القراءتين المنسوبتين لهشام هنا سوى فتح الهاء وكسرها وقال 

 ( 75)السمين الحلبي عن فتح الهاء وكسرها إنهما لغتان . 

 (76)وقراءة الجمهور :" َهْيَت لك " وجهها العلماء على أنها اسم فعل بمعنى تعال . 

                                                           

 . 294/  5البحر المحيط   (72)

  2، و 338،  337/  1ناصف وآَخريِن المحتسب البن جني تح علي النجدي  (73)

 م .  1986 -هـ  1406دار َسزكين  للطباعة والنشر  2ط  539     

  -هـ  1403زارة األوقاف بالمغرب ط  و 276/  9طية المحرر الوجيز البن ع (74)

 م .   1982     

 . 464/  6الدر المصون للسمين الحلبي  (75)
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 ي الجانب التركيب - 3

 الحركة اإلعرابية تسكين  - 1 – 3

 23 من اآلية : الزمر" َمثَانِي تَْقَشِعرَّ "  :  -تعالى  –قال هللا 

 (77)قرأ هشام مثاني " بإسكان الياء ، وبها قرأ ابن عامر ، وأبو بشر . 

قال السمين الحلبي : " هو من تسكين حرف العلة استثقاال للحركة عليه 

 (78)مون أهالْيكم " . كقراءة جعفر الصادق : " تطع

وقال األلوسي وجًها آخر مع الوجه السابق هو أنه يحتمل أن يكون خبر مبتدأ 

 (79)محذوف . 

 بين تاء الخطاب وياء الغيبة - 2 – 3

 . 1٦9 من اآلية : آل عمران" وال تَْحَسبَنَّ "   -تعالى  –قال هللا 

الذين قتلوا " بالياء ، وبها قرأ حميد بن قرأ هشام بخالف عنه : " وال يحسبن 

 (80) قيس .

ووجه قراءة هشام بالياء هو إسناد الفعل : " يحسبن " لكلمة " الذين " فتكون 

 " الذين " فاعال ، والمفعول " أمواتًا .

 قرأ 2٠ من اآلية : غافروالذيَن يَْدُعوَن " " :  -تعالى  –وعند قول الحق 

: " تدعون " بتاء الخطاب ، وبها قرأ أبو جعفر ، وشيبة ، ونافع السلمي هشام 

 (81) بخالف عنه .

                                                                                                                                                                      

 ، وحجة القراءات ألبي زرعة 337/  1ني : المحتسب البن ج -مثال  –ينظر  (76)

    357   . 

 .  406/  7البحر المحيط   (77)

في الصفحة ذاتها  8اب حاشية رقم ونسبة القراءة من لمحقق الكت 422/  9الدر المصون  (78)

ط دار إحياء التراث العربي بيروت د ت .  259/  23روح المعاني لأللوسي  (79)

 . 117/  3 البحر المحيط  (80)

 .   439/  7البحر المحيط  (81)
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 (82)والقراءة بالتاء على الخطاب للمشركين ، وبالياء إخبار عنهم بذلك . 

" فََسْوَف يَْعلَُمون "  :  تعالى –وكذلك قرأ هشام بتاء الخطاب في قوله 

عفر ، والحسن ، واألعرج ج أبوفي هذا الموطن وبها قرأ  ٨9 من اآلية : الزخرف

 (83)ونافع . 

 والقراءة بالتاء على الخطاب ، وتتناسب مع الفعل " قل " الوارد قبلها . 

 تأنيث الفعل وتذكيره  - 3 – 3

 ٧ من اآلية  : الحشر" َكْي ال يَُكوَن "  : -تعالى  –قال هللا 

 (84)جعفر . أبو عبد هللا وقرأ هشام : " تكون " بتأنيث الفعل ، وكذلك قرأ 

أي  -والقراءة بالتاء : " تكون " لتأنيث كلمة " دولة " ، وقال مكي :  وعنه 

  (85) أنه قرأ بالياء وقد ذكَّر الفعل ألن الفاعل " دولة " غير حقيقي التأنيث . –هشام 

 إثبات باء الجر - ٤ – 3

بُِر والِكتَاِب الُمنير " :  -تعالى  –قال هللا   : آل عمران" َجاءوا ِباْلبَي َِناِت والزُّ

 (86) .قرأ هشام بخالف عنه : " وبالكتاب " بإثبات باء الجر   184 من اآلية 

 (87)والقراءة بإثبات الباء للتأكيد وهي كذلك بالباء في مصاحف أهل الشام . 

 

                                                           

  262/  2إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه تح د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين  (82)
 /  9م ، وينظر الدر المصون للسمين الحلبي  1992 -هـ  1413الخانجي بمصر  1ط      
    470  .

 .   30/  8البحر المحيط   (83)

 .  244/  8محيط  البحر ال (84)

 .  316/  2الكشف  (85)

 . 138/  3البحر المحيط  (86)

 الرشد  1ط  243/  1شرح الهداية البن عمار المهدوي تح د حازم سعيد حيدر  (87)

 .  519/  3م ، وينظر الدر المصون للسمين الحلبي  1995بالسعودية       
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 إثبات ياء المتكلم  - ٥ – 3

قرأ هشام  19٥ من اآلية : األعراف" ثُمَّ ِكيُدوِن " :  -تعالى  –قال هللا 

وصال ووقفًا ، وقرأ باقي السبعة بحذف الياء : " كيدوني " بإثبات الياء ف عنه بخال

 (88)اجتزاًء بالكسرة عنها . 

 االختالف في أوجه اإلعراب  - ٦ – 3

َب "  :  -تعالى  –قال هللا  قرأ هشام عن  2٧ من اآلية  : األنعام" َوال نَُكذ ِ

 (89) ن عامر : " وال نكذب " بالرفع ، و " ونكون " بالنصب .أصحابه عن اب

والقراءة برفع الفعل : " نكذب " ونصب الفعل : " نكون " على أساس جعل 

األول نسقًا والثاني جوابًا . أي جعل الفعل : " نكذب " معطوفًا على : " نرد " 

ع بعد واو فيكون " نكذب " داخال في التمني و " نكون " منصوب على أنه واق

 (90)المعية المسبوقة بطلب محض هو التمني . 

وفيما يتعلق باالختالف في أوجه اإلعراب قرأ هشام :" ُدولةٌ " الواردة في 

قرأها بضم التاء  ٧ من اآلية : الحشر" ُدولَةً َكْي ال يَُكوَن  " –تعالى  –قول الحق 

ومن رفع "  كر القراءة :قال أبو حيان بعد ان ذ ، وبها قرأ أبو جعفر ، وأبو حيوة . 

 (91)تامة .  دولة " فتكون

 حذف نون الوقاية  - ٧ – 3

ون ِي " " أَتُحَ  :  -تعالى  –قال هللا   قرأ هشام : ٨٠ من اآلية  : األنعاماجُّ

 (93). قيل التخفيف لغة غطفان  (92)" أتحاجوني بتخفيف النون .  

                                                           

 . 441/  4البحر المحيط  (88)

 .  106/  4البحر المحيط  (89)

 الرسالة بيروت  5ط  245حجة القراءات ألبي زرعة تح سعيد األفغاني ص  (90)

 م .  2001      

 .   244/  8البحر المحيط   (91)

 . 174/  4البحر المحيط  (92)

 .  174/  4البحر المحيط  (93)
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 (94)ستثقلوا التضعيف . قال سيبويه : هي قراءة أهل المدينة ، وذلك ألنهم ا .

  بين التنوين واإلضافة - ٨ – 3

 1٨٤ من اآلية : البقرة" فِْديَةٌ َطعَاُم ِمْسِكين "  :  -تعالى  -قال هللا 

قرأ الجمهور : " فديةٌ طعاُم مسكين " بتنوين الفدية ورفع طعام وإفراد 

، وقرأ نافع وابن ذكوان ه قرأ : " مساكين " بالجمع مساكين ، وهشام كذلك إال أن

 (95) .، وقرأ نافع وابن ذكوان بإضافة " فدية " إلى " طعام " بإضافة الفدية والجمع 

 وعن التنوين واإلضافة قال ابو حيان : من نون كان " طعام " بدال من 

في ذلك تببين " فدية " وكان في ذلك بيان للفدية ما هي . ومن لم ينون فأضاف كان 

؛ ألن الفدية اسم للقدر وهي إضافة الشيء إلى جنسه  أيًضا وتخصيص باإلضافة

 (96) . والطعام يعم الفدية وغيرها الواجب ،

:  ص" ِإنَّا أَْخلَْصناُهم ِبَخاِلَصٍة ِذْكرى الدَّار "  :  -تعالى  –ل هللا وعند قو

وبها  فة " خالصة " إلى " ذكرى " وعدم التنوين ،قرأ هشام بإضا 46: من اآلية 

 (97)عرج ، ونافع . ، واأل قرأ أبو جعفر ، وشيبة

. والقراءة بغير تنوين باإلضافة إلى " ذكرى " واإلضافة للبيان ، ألن 

الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى ويجوز أن تكون مصدًرا كالعاقبة بمعنى 

اإلخالص وأضيف إلى فاعله أي: بأن خلصت لهم ذكرى الدار اآلخرة أو لمفعول 

رى الدار وتناسوا ذكرى الدنيا والقراءة والفاعل محذوف أي : بأن أخلصوا ذك

بالتنوين تكون على أساسها كلمة  " ذكرى " بدل
 
 .(98) 

 

                                                           

 الخانجي بمصر  2ط   520/  3الكتاب لسيبويه تح عبد السالم محمد هارون   (94)

 م . 1982 -هـ  1402      

 . 44/  2البحر المحيط  (95)

 . 44/  2البحر المحيط  (96)

 . 385/  7البحر المحيط  (97)

 .385/  7البحر المحيط  (98)
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 تنوين الممنوع من الصرف - 9 – 3

 : اإلنسان" سالسال وأغالال "  :  -سبحانه وتعالى  –عند قول الحق 

 ٤ من اآلية 

هشام عن ابن عامر : سالسل في الوصل ،  قال أبو حيان : "  روى

بالف دون تنوين في الوقف ، وروي عن العرب من يقول : رأيت ُعمرا  –وسالسال 

 (99)في الوقف " .  –باأللف  –

في توجيه هذه القراءة : " فأما الوقف عليه في هذه القراءة قال ابن خالويه 

باأللف فاتباع للخط ، وألن من العرب من يقول رأيت ُعَمرا فيقف على ما ال 

  (100)ينصرف باأللف " . 

ال السمين : قيل التنوين للتناسب ؛ ألن ما قبله وما بعده منون منصوب ، وق

وذكر السمبن وجًها آخر هو ما ذكر من ان الكسائي وغيره حكوا عن بعض العرب 

 (101)أنهم يصرفون جميع ما ال ينصرف إال : أفعَل منك . 

 (102)ونقل الدمياطي عن األخفش نسبة تنوين الممنوع من الصرف إلى أسد .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .  387/  8البحر المحيط  (99)

 .  359حجة في القراءات السبع البن خالويه ص ال           (100)
. 589/  10الدر المصون           ( 101)
 ط دار المعرفة  192اللهجات العربية في القراءات القرآنية د عبده الراجحي ص           ( 102)

. 565وينظر اإلتحاف ص  ،  528نقال عن اإلتحاف  1996الجامعية باإلسكندرية     
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 الخاتمة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصالة والسالم على خاتم أنبياء هللا 

 ...ومرسليه وبعد  –تعالى  –

ام بن التوجيهات اللغوية لقراءة هشفمن خالل هذه الرحلة المباركة مع " 

" تؤكد هذه الدراسة   السلمي في ضوء ما نسبه إليه أبو حيان في البحر المحيطر عما

بعض الحقائق العلمية المتصلة بهذا الموضوع ، و تبرز بعض النتائج ، وتوصي 

 ببعض األمور . 

 أما الحقائق التي تؤكدها فمنها : 

 ثقة .  -كما قال عنه يحيى بن معين  –كون هشام بن عمار  – 1

ها جمعجميعها إلى المزيد من جهود الباحثين لحاجة القراءات القرآنية  – 2

 . هاوتمحيص هاقيقوتح ودراستها

تنوع ثقافة هشام بن عمار ، حيث اشتهر في مجال الخطابة ، والفقه ،  – 3

  والحديث ، والقراءات .

كما جمعها أستاذنا  –بلغت القراءات المنسوبة لهشام في البحر المحيط  - 4

على أربع وعشرين  ثمانيًا وثالثين قراءة موزعة -رحمه هللا  –الدكتور محمد خاطر 

 . من سور القرآن الكريم  سورة

 وأما النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فمنها :

بلغت جملة القراءات المنسوبة لهشام بن عمار السلمي في البحر المحيط  - 1

أربعين قراءة جاءت موزعة على ثالث مستويات من مستويات إحدى وألبي حيان 

 اللغة األربعة على النحو اآلتي : 

بالمستوى الصوتي نسب أبو حيان لهشام بن عمار ثالثًا وعشرين فيما يتعلق  

قراءة وجاءت موزعة على إحدى عشرة قضية من قضايا هذا المستوى على النحو 

 اآلتي : 

 همز الفعل المعتل اآلخر ولها قراءة واحدة .

 أداء الهمزتين في كلمة ولها ثالث قراءات .

 قضية اإلدغام ولها ست قراءات .
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 اإلظهار ولها قراءة واحدة .القراءة ب

 القراءة باختالس الحركة ولها قراءة واحدة .

 قضية اإلشباع ولها قراءة واحدة .

 .ن المتحرك وكان ذلك في موطنين إسكا

 التبادل بين الحركات القصيرة ولهذه الظاهرة أربع قراءات .

 التبادل بين الحركات الطويلة وكان ذلك في قراءة واحدة .

 ن الصوامت ولهذه الظاهرة قراءتان .التبادل بي

 ظاهرة الوقف ويمثلها قراءة واحدة .

فيما يتعلق بالجانب البنيوي لقراءة هشام ورد له خمس قراءات موزعة على 

 القضايا اآلتية : 

 بين المفرد والجمع ولها قراءة واحدة .

 تان .بين التشديد والتخفيف ولها قراء

ْل ولها قراءة  واحدة . بين فاِعْل وفَع ِ

فيه بوجهين كالهما  موطن واحد نسب إلى هشام أنه قرأ بين الفعل واسم الفعل ولها

 بصيغة الفعل في حين قرأ الباقون بصيغة اسم الفعل 

عشرة قراءة موزعة  وى التركيبي للغة ورد لهشام ثالثفيما يتعلق بالمست 

 على تسع ظواهر تركيبية هي : 

 ا قراءة واحدة .تسكين الحركة اإلعرابية وتمثله

 بين تاء الخطاب ويائه وتمثلها ثالث قراءات .

 تأنيث الفعل وتذكيره وتمثلها قراءة واحدة .

 إثبات باء الجر ولها قراءة واحدة .

 إثبات ياء المتكلم ولها قراءة واحدة .

 اختالف أوجه اإلعراب ولها قراءتان .
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 حذف نون الوقاية ولها قراءة واحدة .

 . إلضافة ولها قراءتانلتنوين وابين ا

 صرف الممنوع من الصرف ولها قراءة واحدة . 

 روي عن هشام بن عمار وجهان في الموطن الواحد من ذلك : – 2 

/ األحقاف بتحقيق بهمزتين األولى محققة  20روي عنه أنه قرأ : " أذهبتم " 

 . والخرى ملينة ، كما روي عنه القراءة بإدخال ألف بين المحققة والملينة

"  –تعالى  –ومن ذلك ما روي عنه أنه قرأ بإدغام الباء في الفاء في قول هللا  

 ار الباء في الموضع ذاته .ه/ النساء ، وقرأ بإظ 74لب فسوف " يغ

روي عنه أيًضا القراءة بثالثة أوجه في الموطن الواحد ، ومن ذلك ما روي  – 3

الهاء هي إسكان الهاء واختالس آل عمران بثالثة أوجه في  145أنه قرأ : " نؤته " 

 حركتها وإشباع الحركة .

 –فيما قرأت  –انفرد هشام ببعض القراءات التي لم أتوصل إلى نسبتها لغيره  – 4

/ إبراهيم بإشباع حركة الهمزة ، وانفراده  37انفراده بقراءة : " أفئدة " من ذلك 

: " ففدية طعام  -نه جل شأ –بجمع " مساكين " مع تنوين " فدية " في قول الحق 

 / البقرة .  184مسكين " في اآلية 

هذا أهم ما توصلت إليه صفحات هذا البحث أما ما توصي به فهو االهتمام  

 –تعالى  –بالقراءات القرآنية وتوجيه جهود الباحثين نحوها لخدمة كتاب هللا 

وصلى هللا وسلم وبارك على أشرف خلقه أجمعين  سيدنا محمد بن 

  والحمد لله ر  العالمينعبد هللا
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 المصادر والمراجع

 = القرآن الكريم .

 = إبراز المعاني من حرز األماني ، ألبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن 

 هـ .  1349إبراهيم بن عثمان ط الحلبي بمصر    

 = إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للبنا الدمياطي ط دار 

 م .  2001هـ  1422لمية بيروت الكتب الع   

  -هـ  1428دار الكتب العلمية بيروت  2= البحر المحيط ألبي حيان ط 

 م . 2007   

 = البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة 

  1422مكتبة أنس بن مالك مكة المكرمة  1للشيخ عبد الفتاح القاضي ط     

 .  م 2002هـ     

 أبي طالب تح د محيي الدين رمضان  = التبصرة في القراءات السبع لمكي بن

 م .  1985 -هـ  1405المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  1ط    

 = تحبير التيسير في القراءات العشر البن الجزري تح د أحمد محمد مفلح 

 م .  2000 -هـ  1421دار الفرقان باألردن  1القضاة ط    

  التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو الداني ، ُعِني بتصحيحه اوتويرتزل= 

 م .  1985 -هـ  14406دار الكتاب العربي بيروت   3ط    
 مؤسسة الرسالة  5= حجة القراءات ألبي زرعة تح د سعيد األفغاني ط 

 م . 2001بيروت    
  2د العال سالم مكرم ط الحجة في القراءات السبع البن خالوية تح د عب= 
 م .   1977 -هـ  1397دار الشروق بالقاهرة    

 دار القلم  1= الدر المصون للسمين الحلبي تح د أحمد محمد الخراط ط 
 م . 1993سوريا    

 دار القلم سوريا  1= سر صناعة اإلعراب البن جني تح د حسن هنداوي ط 
 م .  1985 -هـ  1405   

 طبقات القراء البن الجزري ُعنِي بنشره براجستراسر ط = غاية النهاية في 



29 
 

 م .  1980 -هـ  1400دار الكتب العلمية بيروت  2   

 المكتبة  1= القراءات القرآنية في البحر المحيط د محمد أحمد خاطر ط 

 م . 1995 -هـ  1415التجارية مكة المكرمة    

 التوجيه واإلحصاء  = القراءات القرآنية في تفسير الجاللين دراسات في

 م .  2003  -هـ  1423دار الهاني  1والترتيب د علي إبراهيم محمد ط    

 دار       1= القراءات القرآنية في الكليات للكفوي د علي إبراهيم محمد ط 

 م .  2003 -هـ  1423الهاني    

 = قراءة مجاهد بن جبر المكي جمعًا وتوجيًها وإحصاًء د علي إبراهيم محمد 

 م .  2006 -هـ  1427دار الهاني  1ط   

  1402الخانجي بمصر  2= الكتاب لسيبويه تح عبد السالم محمد هارون ط 

 م .  1982 -هـ   

 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب تح د محيي = 

 م . 1997 -هـ  1418مؤسسة الرسالة بيروت  5الدين رمضان ط    

 عربية في القراءات القرآنية د عبده الراجحي ط دار المعرفة = اللهجات ال

 م .  1996الجامعية باإلسكندرية   

 = اللهجات العربية والقراءات القرآنية دراسة في البحر المحيط د محمد خان 

 م . 2003دار الفجر للنشر والتوزيع مصر  2ط    

 ح عنها البن جني = المحتسب في في تبيين وجوه القراءات الشاذة واإليضا

 م .  1986 -هـ  1406دار َسزكين  2تح علي النجدي ناصف وآخريِن ط    

  -هـ  1403= المحرر الوجيز البن عطية ط وزارة األوقاف بالمغرب 

 م . 1982   

 


